
 
 

P O Z V Á N K A na členskou schůzi 
 PIGTAIL, družstvo 

IČ 26291827, se sídlem Kostelany - Újezdsko 57, PSČ 76701 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně pod sp. zn Dr 3511 

 
     1)  Místo konání  
   
 - v sídle notářské kanceláře Mgr. Ondřeje Krejčovského, Horní nám. 14/17, 779 00 Olomouc. 
  
      2)  Datum a čas  konání 
 
 - dne 21.3.2022 v 9:00 hod 
 
      3)  Pořad jednání  
 
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze 
2. Volba orgánů členské schůze (předsedy členské schůze, zapisovatele) 
3. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva Libora Cápka a o výši odměny 

předsedy družstva 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2020 
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
6. Rozhodnutí o změně sídla družstva na adresu Sobělice 23, 768 12 Rataje. 
7. Rozhodnutí o aktualizaci předmětu podnikání – uvedení do souladu s registrem živnostenského 

podnikání: 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod 
Zasilatelství a zastupování v celním řízení 
Ubytovací služby 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

8. Rozhodnutí o změně článku 6.4. stanov družstva, který bude nově znít takto: 
V souvislosti s členskou schůzí se připouští rozhodování per rollam. Svolavatel zašle všem členům 
návrh rozhodnutí a jeho odůvodnění spolu s podklady potřebnými pro jeho přijetí a stanovením 
lhůty pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů ode dne doručení návrhu členovi. Nedoručí-li 
člen v dané lhůtě souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

9. Závěr členské schůze.  
 
 
S podklady k jednotlivým záležitostem programu se mohou členové seznámit v sídle advokátní kanceláře 
JUDr. Tomáše Vymazala, Wellnerova 1322/3C, 779 00 Olomouc. 

 
 

 V Praze dne 28.2.2022 
 
 
         …..................................... 

         Libor Cápek,  
         předseda družstva 


